Zápis ze zasedání Valné hromady RC Autoklubu České republiky konané dne
21.1.2018 v Moravské Třebové

Přítomnost za Předsednictvo:
Miroslav Jurenka, Jiří Rybák, Jaroslav Kopecký
Nepřítomnost za Předsednictvo: Seznam přítomných za RC kluby: viz prezenční listina, příloha č. 1 zápisu

Program Valné hromady 2018:
1 – zahájení VH
2 – volba mandátové, volební a návrhové komise, odsouhlasení programu
3 – zpráva předsedů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období
4 – zpráva předsedy o činnosti předsednictva a RCAČR za uplynulé období
5 – hospodaření RCAČR
6 – zpráva revizní komise
7 – schválení výkazu zisku a ztrát za rok 2017
8 – pohledávka Kryll
9 – návrhy na úpravu pravidel A
10 – kalendář soutěží na rok 2018
11 – diskuze
12 – zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH

K bodu 1.
Předseda RCAČR pan Miroslav Jurenka přivítal delegáty VH a zahájil jednání Valné hromady RCAČR
2018.

K bodu 2.
Volba mandátové komise – jednohlasně bylo zvoleno následující složení - předseda Radek Procházka
Volba volební komise – jednohlasně bylo schváleno následující složení - předseda Leoš Bulva
Volba návrhové komise – jednohlasně bylo schváleno následující složení – předseda Pavel Magda
Následně byl jednohlasně schválen program Valné hromady.

K bodu 3.
Trenéři sekcí přednesli své zprávy za uplynulé období v pořadí:
sekce ELECTRIC TRACK – zpráva nebyla trenérem sekce ani nikým jiným dodána
sekce ELECTRIC BUGGY – Jaroslav Kopecký st. – příloha č. 2 tohoto zápisu
sekce ON ROAD IC – Jiří Rybák - příloha č. 3 tohoto zápisu
sekce OFF ROAD 1:8 – Otto Götzl – příloha č. 4 tohoto zápisu
sekce LARGE SCALE ON ROAD - Dušan Bayer – příloha č. 5 tohoto zápisu
sekce LARGE SCALE OFF ROAD - Ludvík Krejcar (dodanou zprávu přečetl M.Jurenka) – příloha č. 6
tohoto zápisu
sekce RALLY ELECTRIC 1:10 – Petr Pavlát – příloha č. 7 tohoto zápisu

K bodu 4.
Předseda RCAČR Miroslav Jurenka přednesl svou zprávu o činnosti za uplynulé období, která tvoří
přílohu č. 8 tohoto zápisu.

K bodu 5.
Předseda RCAČR Miroslav Jurenka přednesl svou zprávu o hospodaření RCAČR č. 9 tohoto zápisu.

K bodu 6.
Předseda revizní komise Radomil Fišer přednesl zprávu revizní komise – příloha č. 10 tohoto zápisu

K bodu 7.
Předseda RCAČR Miroslav Jurenka předložil výkaz zisku a ztrát za rok 2017. Výkaz bude zveřejněn na
webu RCAČR. Přítomní delegáti hlasovali o jeho schválení - výkaz zisku a ztrát byl jednohlasně schválen.

K bodu 8.
Předseda spolku přečet zprávu advokáta o stavu a skutečnostech vyplývajících z uskutečněných
soudních sporů a aktuální vyjádření Pavla Krylla k úhradě dluhu – ten informuje RCAČR že aktuálně
nemá volné prostředky na splácení svého dluhu. Na základě zjištěných informací a debaty delegátů byl
předseda spolku pověřen zajistit připojení se k soudní exekuci.

K bodu 9.
Text bodu pravidel A
2.3.A. Závody MČR se vypisují v těchto kategoriích:
- junior - rozumí se člen RCAČR, který k začátku sezóny nedovršil 17 let.
- senior
- 40+ - se rozumí člen RCAČR jež dovrší 40 let k začátku sezóny.
- Jednotlivé sekce mají možnost doplnit si max. 1 mládežnickou kategorii
se mění na nový text
2.3.A. Závody MČR se vypisují v těchto kategoriích:
- junior - rozumí se člen RCAČR, který k začátku sezóny nedovršil 17 let.
- senior
- 40+ - se rozumí člen RCAČR jež dovrší 40 let k začátku sezóny.
- Jednotlivé sekce mají možnost doplnit si max. 1 mládežnickou kategorii a jednu seniorskou
např. 50+
2.5.A. Pořádající spolek je povinen vydat tzv. upoutávku na závod MČR, která musí být umístěna na
webových stránkách RCAČR nejméně 10 dní před dnem konání závodu. Upoutávka na závod MČR
musí obsahovat logo RCAČR, logo Hlavního partnera RCAČR nebo sponzora dané sekce (pokud je
takový vybrán)
se mění na nový text
2.5.A. Pořádající spolek je povinen vydat tzv. upoutávku na závod MČR, která musí být umístěna na
webových stránkách RCAČR nejméně 10 dní před dnem konání závodu. Upoutávka na závod MČR
musí obsahovat logo RCAČR, logo Hlavního partnera RCAČR nebo partnera RCAČR
4.3.A. Pořadatel závodů odvede za každého nečlena RCAČR 100,- Kč na účet RCAČR do 5 ti
pracovních dnů.
se mění na nový text
4.3.A. Pořadatel závodů odvede za každého nečlena RCAČR 100,- Kč na účet RCAČR do 5 ti
pracovních dnů. V sekci Rally Electric 1:10 se odvede za každého nečlena 50,- Kč
XI.A. Vedení závodu
se mění na nový text
XI.A. Vedení závodu, Rozhodčí, Časoměřič
Přidává se
11.24.A. Časoměřič je součástí vedení závodů. Rozděluje jezdce do skupin a eviduje průběh závodů.
Pokud časoměřič zaznamená během některé jízdy nefunkční transpondér některého z jezdců může
podle svého uvážení ve výsledkové listině dopočítat najetá kola a čas. Neprojetí přes smyčku nelze
uznat jako najeté kolo, neboť se jedná o zkrácení dráhy.

K bodu 10.
Předseda spolku informoval o aktivní spolupráci se všemi trenéry sekcí při přípravě a dokončení
kalendáře závodů na rok 2018. Jediný vážnější konflikt termínů byl na místě vyřešen a konečné
kalendáře sekcí budou v nejbližších dnech předány předsednictvu ke schválení. Následně budou
zveřejněny na webu RCAČR.

K bodu 11.
V diskusi vystoupili delegáti s tématy:
Miroslav Jurenka /MK Svitavy, předseda spolku/ - informoval o problémech v sekci Electric Track, o
postojích pana Romana Krejčího a klubů Racing Club Zlín a Team Rebels. Bylo dohodnuto, že budou
předány podklady Revizní komisi, která se pokusí spolu s předsedou spolku najít co nejlepší řešení
situace pro sekci Electric Track a její jezdce.
Miroslav Jurenka /MK Svitavy, předseda spolku/ - přečetl vyjádření k situaci spojenou s příchodem
nových nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které se bude rovněž týkat i RCAČR.
Doplňující informace připojili v diskuzi i Pavel Pavlát /AMK Malá Skála/ a Vladimír Šeliga /ARC Slavkov/.
Bylo konstatováno, že je potřeba situaci řešit v souladu se zákonem a diskutováno jakým způsobem
zajistit podpis a předávání formuláře Prohlášení se souhlasem o zpracování osobních údajů členy a
kluby.

K bodu 12.
Předseda Návrhové komise přečetl návrh na usnesení z dnešní Valné hromady, které bylo předloženo
delegátům ke schválení. Delegáti jednohlasně schválili návrh usnesení, který je přílohou č. 11 tohoto
zápisu.
V Moravské Třebové dne 21.1.2018
zapsal: Vladimír Šeliga

Příloha č.2 - Zpráva o činnosti sekce ELECTRIC BUGGY za rok 2017
Seriál Mistrovství ČR 2017 se skládal ze čtyř závodů – Olomouc, Janovice, Velké Opatovice a poslední
závod s vyhlášením celého seriálu se konal v Ústí nad Labem. Závody jsme odjeli na různých površích.
Jeden závod v hale na koberci, jeden závod na hlíně a dva závody na Astroturfu.
MČR Electric Buggy bylo vypsáno pro mistrovské kategorie Buggy 4WD a Buggy 2WD. Další kategorie
byly volné bez nutnosti licence a to Buggy 1/14 , Short course 2WD a Truggy 2WD .
Nejvíce závodníků se sešlo na prvním závodě v hale, kde na startu stálo 80 aut. Průměrně se na
závodech scházelo cca 57 závodních modelů.
V průběhu roku byly vydány jednodenní licence a to 13 závodníkům.
Titul Mistra ČR v kategorii Buggy 4WD získal Kája Novotný, junior Aleš Bidovský, žák Kolek Radim a
40+ Bečička Karel
Titul Mistra ČR v kategorii Buggy 2WD získal Kája Novotný, junior Aleš Bidovský, žák Kolek Radim a
nejlepší 40+ Jirák Jindřich.

V kategorii Buggy 1/14 vyhrál Jurča Martin, v kategorii Short course 2WD Orns Marek a Truggy 2WD
Kája Novotný
V roce 2017 se naši reprezentanti zúčastnili Mistrovství Evropy v Itálii
•
•
•
•

Martin Bayer v kategorii Buggy 4WD dojel na 4. místě a v kategorii Buggy 2WD na 8. místě,
Kája Novotný v kategorii Buggy 4WD na 23. místě a v kategorii Buggy 2WD na 27. místě,
Max Götzl v kategorii 4WD na 31. místě a v kategorii 2WD na 28. místě,
Zdeněk Mikšovský v kategorii 4WD na 53. místě a v kategorii 2WD na 53. místě.

Také jsme měli dva reprezentanty na MS v Číně.
•
•

Martin Bayer v kategorii Buggy 4WD 14. místo a v 2WD 26. místo,
Kája Novotný v kategorii Buggy 4WD 17. místo a v 2WD 23. místo.

Závodníkům ještě jednou gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci České Republiky a RCAČR.
Jaroslav Kopecký, trenér sekce Electric Buggy

Příloha č.3 - Zpráva o činnosti sekce ON ROAD IC za rok 2017
V sezoně 2017 se uskutečnilo celkem 5 závodů v kategorii 1/8IC a 1/10IC a kategorie nemistrovské 1/10
IC Start, což jsou začínající jezdci.
Uskutečnily se závody v Brně, dvoudenní závod ve Svitavách, závod ve Slavkově a náhrada za Trenčín,
který z technických důvodů nemohl proběhnout, opět v Brně.
Pro všechny jezdce byla zajištěna podpora v podobě dotovaných kol na závod a pro startující, kteří jsou
členy RCAČR, možnost koupit palivo rovněž za zvýhodněných podmínek. Musím konstatovat, že tato
aktivita měla celkem pozitivní ohlas, i když ve skutečnosti nebyla tolik využívána. Zároveň byla
Trenérem sekce nabídnuta účast s podporou na zahraničním závodu na top trati v rakouském Grazu,
kterou využilo hned několik jezdců.
Velkou radost mi udělali ti nejmenší v kategorii Start, kde už většina z nich může směle nastoupit do
ostrého závodu. Svými výsledky si Románek Bílek a Šimon Čermák vysloužili od trenéra sekce ty
nejrychlejší auta tj. 1/8, které dostali na další sezónu. Věřím, že si s nimi poradí na jedničku. To ostatně
ukázali v testovacích jízdách na posledním závodu v Brně.
Všech 5 závodů proběhlo v pohodovém a přátelském duchu.
Celkem se zúčastnilo v kategorii 1/10 IC 27 jezdců, v kategorii 1/8IC 12 jezdců a v kategorii Start 5
jezdců.
Mistrem republiky v kategorii 1/10 IC se stal Michal Abrahámek, který nás reprezentoval i na ME ve
Franci s mechanikem Filipem Uhrem, za což patří oběma velký dík a gratulace k 51 místu, protože se

jelo v obtížných podmínkách. Druhý skončil Michal Jansa a na třetím Pavel Jansa. Nejlepší junior
v kategorii 1/10 IC byl slovenský jezdec Oliver Havránek.
Mistrem republiky v kategorii 1/8 se stal Martin Zvára. Na druhém místě Skončil Radim Hruška a na
třetím Míra Jurenka. Nejlepším Juniorem byl Radim Hruška.
Musím konstatovat, že sezona proběhla bez větších komplikací a dalším cílem je vytvořit
reprezentační sestavu abychom mohli důstojně reprezentovat RCAČR i na mezinárodní scéně.

Příloha č.4 - Zpráva o činnosti sekce OFF ROAD 1:8 za rok 2017
V roce 2017 jsem se poprvé ujal funkce trenéra sekce 1/8 IC a E. Popravdě jsem z této funkce měl
strach, že to nedopadne dobře ze dvou důvodů. Jeden: věčné remcání ze strany jezdců a jejich
doprovodů a druhý je, že můj syn se závodů MČR také zúčastňuje a já mu dělám mechanika. Ale byl
jsem velice mile překvapen, jak celá sezona proběhla hladce. Pochopitelně byly nějaké drobné roztržky,
ale to k závodům prostě patří. Emoce se někdy těžko krotí.
Pro rok 2017 jsem vypsal 6 závodů. Bohužel hned první se nám nepodařilo odjet kvůli velmi
nepříznivému počasí. Hledat náhradní termín je jako hledat jehlu v kupce sena, protože naši přední
jezdci se zúčastňují jak závodů MČR buggy 1/10, tak i závodů ME. Na konec jsme zvolili dvoudenní
závod na závěr sezony u nás v Horním Jelení, což se ukázalo, podle reakcí jezdců, jako velmi dobrá
varianta. V sobotu jsme pro jezdce a jejich doprovody uspořádali raut, a v neděli po odjetí posledního
závodu proběhlo vyhlášení celé sezony.
Další závody se jely napříč celou republikou v Kolíně, Židlochovicích, Dolním Bukovsku a Skřípově.
Závodů IC se zúčastnilo celkem 35 jezdců, závodů E se zúčastnilo celkem 28 jezdců
Pořadí prvních třech ze seriálu MČR IC:
1. místo – Martin Bayer, 2.místo - Karel Novotný, 3. místo - Jiří Mára. Seniorský vítěz MČR byl Jaroslav
Valder, juniorský vítěz MČR byl Max Götzl
Kategorie E:
1. místo – Martin Bayer, 2.místo - Karel Novotný, 3. místo - M.Götzl. Seniory vyhrál Jaroslav Valder a
juniory Max Götzl.
V uplynulé sezoně se naši jezdci zúčastnili závodů ME IC A i B a ME E. 7.-9. 7.2017 se Petr Klatovský
zúčastnil ME B ve francouzském Rédingu. Umístil se na 72. místě. 1. - 5.8. 2017 jsme byli ve švédské
Eskilstuně na ME IC, zde jelo 168 jezdců. Místní areál by měl vidět každý, kdo má tento sport rád. Pořadí
našich jezdců: M.Bayer 21, J. Mára 73, M. Götzl 109. 1. - 3.9. 2017 jsme odjeli do Chorvatska do Velké
Gorice na ME E, zde jelo 68 jezdců. Tento areál už rozhodně nebyl k závidění. Pořadí našich jezdců: K.
Novotný 13, M. Bayer 14, J. Mára 24 a M. Götzl 28.

Na závěr bych chtěl poděkovat Vláďovi Šeligovi, který nám celý seriál odměřil a Martinovi Minyukovi,
který celý seriál rozhodcoval. Chci poděkovat i pořadatelům za vzorné uspořádání jednotlivých závodů.
Doufám, že neusneme na vavřínech a další sezona bude ještě lepší.
Otto Götzl, trenér sekce Off Road 1:8

Příloha č.5 - Zpráva o činnosti sekce LARGE SCALE ON ROAD za rok 2017
Pro sezonu 2017 byl v rámci MČR vypsán seriál sedmi závodů pro kategorii Touring Cars. Všechny
závody MČR se podařilo uskutečnit, žádný závod nemusel být zrušen nebo nahrazen z důvodu
nepříznivého počasí. Závody se konaly na dvou tratích a to ve Slavkově a Svitavách.
Závodu v kategorii Touring Cars se celkem zúčastnilo 22 jezdců. Titul pro rok 2017 získal Filip Jílek
s klubu RC sport Březí. Nejlepším juniorem se stal Jan Karel z klubu MK Svitavy. Titul v kategorii +40
získal Dušan Bayer s klubu ARC Slavkov.
V roce 2017 se uskutečnil seriál 4 mezinárodních závodu Grand Prix pod hlavičkou EFRA, jehož výsledky
byly započítány do tabulky EFRA. Českou republiku reprezentovali 2 závodníci. V kategorii Touring Cars
se vítězem stal Ital Eduardo Rapeti. Za ČR se nejlépe umístil na 23 místě Dušan Bayer. Celkem se tohoto
seriálu zúčastnilo 109 pilotů.
V letošním roce se konalo Mistrovství Evropy ve švýcarském Lostallu a to v kategoriích Formule 1 a
Touring Cars. V kategorii F1 se zúčastnilo 45 závodníku, za ČR nikdo nestartoval. V kategorii Touring
Cars se zúčastnilo 117 jezdců z toho 3 závodníci z České republiky. Titul mistra Evropy pro rok 2017
získal Francouz Bernard Arnaldi. Z našich jezdců se nejlépe dařilo na 27. místě Aleši Bayerovi, 37. Libor
Lukášek a 109. Dušan Bayer. Evropa +40 se konala v rakouském Grazu a zúčastnilo se ji 25 závodníků
z toho 3 z ČR. Mistrem Evropy se stal Rakušan Harald Reitprecht, na 3. místě skončil Bayer Dušan, 8.
František Fráňa a 10. Petr Rovný. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci. Zakončení sezony
letos proběhlo společně s posledním závodem ve Slavkově.
Bayer Dušan, trenér sekce Large Scale On Road

Příloha č.6 - Zpráva o činnosti sekce LARGE SCALE OFF ROAD za rok 2017
V uplynulé sezóně bylo vyhlášeno čtrnáct závodu MČR. Ve Starči se z důvodu nedokončení nové dráhy
dva závody nejely, a proto se odjelo pouze dvanáct závodů MČR.
Závodů se v roce 2017 zúčastnilo 37 jezdců, z toho 22 nad čtyřicet let a 2 junioři.
V celkové kategorii se stal Mistrem České republiky Jaroslav Prokeš, na druhém místě se umístil Martin
Kraus a třetí místo obsadil Ludvík Krejcar.
V kategorii nad 40 let se stal Mistrem České republiky Ludvík Krejcar, druhý se umístil Radek Bambula
a třetí místo obsadil Libor Novotný.

V kategorii 4WD se Mistrem republiky stal Milan Průša, druhé místo obsadil Michal Zabloudil a třetí
skončil Jan Zerníček.
V kategorii junior zvítězil Tomáš Kraus a druhý skončil Ivo Viktorýn.
Na mistrovství Evropy v Anglii nás skvěle reprezentovali dva jezdci a to Martin Kraus, který skončil na
skvělém čtvrtém místě a Petr Hartman na osmnáctém místě. Tímto bych jim rád poděkoval za skvělou
reprezentaci naší republiky.
Na závěr bych chtěl říct, že mě velice těší skvělá atmosféra, která provázela všechny závody MČR a
doufám, že i nadále se uskuteční všechny závody v duchu fair play jako dosud.
Rád bych ještě poděkoval všem pořadatelů závodů, kteří měli vždy všechno skvěle nachystáno a
připraveno na pořádání MČR.
Ludvík Krejcar, trenér sekce Large Scale Off Road

Příloha č.7 - Zpráva o činnosti sekce RALLY ELECTRIC 1:10 za rok 2017
V roce 2017 se uskutečnilo 5 závodů 4WD a 2 závod 2WD. Závody se konaly v Hostinném, Světlé nad
Sázavou, Praze, Březolupech, Třemošné a 2 závody 2WD ve Vyškově. Závodů se zúčastnilo celkem 162
závodníků což je oproti předchozímu roku dvojnásobek. Z toho bylo 53 s licencí RCAČR.
Ve 4WD zvítězil Marek Střihavka, druhý byl Vít Kutal a třetí Jan Šrámek.
Ve 2WD zvítězil Martin Čejchan, druhý byl Aleš Čejchan a třetí Petr Pavlát.
Pro příští rok plánujeme stejný počet závodů rovnoměrně rozdělených po celé České republice. Letos
se podařilo přilákat nové závodníky, takže jsme zaznamenali světový rekord v počtu závodníků
v závodě RZ rally v Hostinném, kde se závodu zúčastnilo 81 závodníků. Pro rok 2018 byly vybrány tyto
závody: Zlín, Vyškov, Dvůr Králové nad Labem, Ondřejov, Nedachlebice, Třemošná.
Ve většině případů se podařilo spojit závod MČR se závodem lokálního šampionátu z čehož profitují
obě strany a je to jednoznačně cesta k rozvoji MČR RC rally a zapojení dalších závodníků do
šampionátu.
Petr Pavlát, předseda sekce Rally Electric 1:10

Příloha č.8 - Zpráva o činnosti sekce RALLY ELECTRIC 1:10 za rok 2017
Rok 2017 byl plný změn. Mým prvním a důležitým úkolem bylo zajistit přeregistraci RCAČR dle nových
platných zákonů. Oslovil jsem firmu, která nabízela tyto služby. Dodali jsme podklady pro právní úkony
a náš klub se změnil v zapsaný spolek.
Po převzetí podkladů od p. Tlustého jsem s pomocí účetní firmy připravil kontrolu stavu hospodaření.
Nedostatky, které se našly, jsem začal odstraňovat. Hospodaření v mínusu jsem nemohl nechat a tak
jsem udělal opatření, aby se to již neopakovalo. Výsledkem je plusové hospodaření za rok 2017. Dalším

zdlouhavým krokem bylo převést FÚ z původního sídla na nové. FÚ pracoval pomalu a dlouho jsem
nebyl schopen získat žádné informace, jak je na tom spolek v postavení s FÚ. To se podařilo až
v průběhu druhé poloviny roku.
Všem trenérům jsem nabídl pomoc při tvoření kalendáře na sezónu 2017. Důležité pro mě bylo najít
společnou řeč s pořadateli soutěží a vyvarovat se kolizi termínů. Všichni trenéři a pořadatelé
spolupracovali a kalendář se podařilo v krátké době sestavit.
Využil jsem možnosti dotačních programů pro spolky a podařilo se mi získat 35 000,-Kč. Málo jsem však
pracoval se sponzory. V letošním roce bych se na to chtěl zaměřit více.
V průběhu roku jsem navštívil všechny sekce. Některé přímo na závodech, jiné jsem podpořil při
závěrečném předávání cen mistrům ČR. Musím tady poděkovat všem za snahu. Byl jsem mile
překvapen, jak někteří trenéři přistupují ke způsobu vyhlášení. Způsob vyhlášení se dal srovnat
s vystoupením profesionálních sportovců.
Předsednictvo spolu často komunikovalo. Řešili jsme problematiku během celého roku, vždy když jsme
se sešli na různých závodech. Oficiální zápisy jsme dělali prostřednictvím elektronické komunikace.
Místopředsedové se snažili vzorně pracovat a patří jim poděkování.
Práce sekretáře byla příkladná. Evidence členů našeho spolku, komunikace s evropskou federací EFRA,
vedení a aktualizace webu a další práce pro RCAČR.
V roce 2017, kdy RCAČR slavilo 45 let od svého vzniku, jsem předal jménem RCAČR tři ceny za
dlouholetý přínos pro RC sport. Obdarovaným byl pan DALLAS, president EFRA a IFMAR, pan LIN,
pořadatel třetího ročníku šampionátu mládeže a Michal Bok, který dlouhodobě vytváří dobré
podmínky při organizaci prestižních závodů. I v dalších letech bych rád ohodnotil jménem RCAČR
plaketou další osoby, které se podílejí na zviditelnění našeho sportu.
Závěrem bych rád poděkoval trenérům, pořadatelům, závodníkům a všem, kteří se našemu sportu
věnují.
Miroslav Jurenka, předseda spolku RCAČR

Příloha č.9 - Zpráva Přesedy spolku o výsledcích hospodaření za rok 2017
Veškerá evidence a účetní doklady byly od předcházejícího předsedy spolku přebrány během března a
následně se mohlo zahájit hospodaření roku 2017. Nejprve jsme se seznámili se skutečností a
dokumentace byla předána účetní firmě na kontrolu. Najevo vyšlo několik závad, které se začaly
postupně řešit. Nejvíce času potřeboval FÚ na převod registrace. V současné době je již spolek
převeden na FÚ Moravská Třebová dle jeho sídla.
VH byl předložen rozpočet hospodaření na rok 2018. V rozpočtu se vycházelo ze skutečných částek
předchozích let. V roce 2015 se hospodařilo s mínus 3286 Kč, rok 2016 mínus 21 505 Kč. Rok 2017
zaznamenal plus 8 395Kč. V roce 2018 očekáváme kladný výsledek 19 080Kč. Je to odhad a předpoklad
hospodaření při naplnění odhadu příjmů a výdajů. Z vyhodnocení je patrno, že se předsednictvo RCAČR
snaží hospodařit šetrně v zájmu členské základny.

Příloha č.10 - Zpráva předsedy Revizní komise o činnosti a výsledcích za rok 2017
RK se v roce 2017 nezabývala žádnou prokazatelnou stížností členů, tento fakt jistě svědčí o určité míře
schválených pravidel, chování a postupů, Vás jednotlivých členů RCAČR.
V souvislosti se svou běžnou činností, provedla v průběhu roku průběžnou kontrolu nahlížení na
transparentní účet. Jak již z předmětné kontroly nahlížení účtu vyplynulo, narazila RK na některé
drobné nedostatky, zejména pak některé nedostatečně pojmenované transakce, např. plaketa. Na
transparentní účet nelze nahlížet zpětně déle než jeden měsíc dozadu. Zvážit změnu banky v souvislosti
s účtovanými poplatky.
RK však může souhrnně konstatovat, že až na zjištěné drobnosti v nepřesném pojmenování,
nenalezla hrubého pochybení či rozpory.
Co však je zapotřebí již opakovaně zmínit a zdůraznit je skutečnost, že v sekcích :
Electric Track zcela chybí zápisy ze závodů od roku 2016, poslední zápis je ze dne 6.9.2015
On Road IC, za rok 2017 pouze zápis z prvního závodu 13.5.2017
LS On Road, za celý rok 2017 chybí zápisy ze závodů.
Při pohledu případných zájemcům o členství v RCAČR na webové stránky a vyhledání různých
informací, nebo průběhů závodů, tyto mohou chybět a negativně ovlivnit postoj či přístup k RCAČR
jako celku, nehledě na fakt, že v případě žádostí o dotace, mohou tyto chybějící informace, způsobit
možné komplikace pří jejich získávání. RK upozorňuje že, pořizovat a poskytovat zápisy ze závodů je
dané písemně pravidly všem sekcím.
Sekce 1:8 Off Road, Electric Buggy, Rally Electric 1:10, LS Off Road, co se týká vedení a veškeré agendy,
fungovaly v roce 2017 dle pravidel, tímto bych rád jménem RK jejich trenérům poděkoval za jejich
vedení v uplynulé sezoně.
Předsednictvo RCAČR se sešlo k jednání 8x v roce 2017 z čehož byly pořízeny zápisy a zveřejněny
pravidelně na webu.
Sekretář RCAČR plní svoji funkci řádně v celém rozsahu.
Z celkového pohledu na dění v RCAČR v roce 2017 od poslední VH, může RK konstatovat že, spolek a
jeho vedení nabralo správný směr a postoj k nápravě a ozdravení fungování.
Tímto RK děkuje všem ve vedení RCAČR za ochotu a práci pro spolek, s přáním rozvíjet dále nastolený
směr ku prospěchu Všech, jenž, sdílejí náš společný zájem o RC sport.
Radomil Fišer, předseda Revizní komise RCAČR

Příloha č.11 - Usnesení z Valné hromady RC Autoklubu ČR konané dne 21.1.2018 v Moravské
Třebové
Valná hromada bere na vědomí:
1 – zprávy o činnosti jednotlivých sekcí za uplynulé období
2 – zprávu předsedy RCAČR za uplynulé období
3 – zprávu předsedy mandátové komise se závěrem, že Valná hromada je usnášení schopná –
přihlášeno 21, přítomno 19 delegátů + 1 plná moc = celkem 20

Valná hromada schvaluje:
1 – zprávy trenérů sekcí a zprávu předsedy spolku RCAČR za rok 2017
2 – zprávu o hospodaření RCAČR za rok 2017
3 – výkaz zisků a ztrát za rok 2017
Valná hromada ukládá předsednictvu RCAČR:
1 – zajistit konání Valné hromady RCAČR v Moravské Třebové v termínu 10.února 2019
2 – řešit vymáhání dluhu Pavla Kryla
3 – zajistit splnění požadavků GDPR

Za správnost:
Pavel Magda – předseda Návrhové komise

Miroslav Jurenka, předseda spolku RCAČR

